
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو   17/6/2021 للنشر فوًرا: 

 
 

  (COVID-19الحاكم كومو يصدر تحديثات جديدة لسكان نيويورك حول التقدم الذي أحرز خالل جائحة )

  

يوًما متتالًيا، انخفض لمدة   20انخفاض قياسي لمدة  -٪ 0.39متوسط اإلصابات لسبعة أيام عىل مستوى الوالية هو  
  يوًما متتالًيا 73

  

ي جميع األحياء الخمس بمدينة نيويورك إىل أقل من  7انخفض متوسط اإلصابات لمدة 
 

٪ ألول مرة منذ  0.50أيام ف
  بداية الوباء

  
ي وحدة العناية  600انخفض عدد حاالت االستشفاء عىل مستوى الوالية إىل أقل من 

 
، بينما انخفض عدد المرض  ف

  150المركزة إىل أقل من 
  

  ساعة الماضية 24جرعة لقاح خالل الـ   76,160تم تناول 
  

 2020سبتمبر  28األدن  منذ   -عىل مستوى الوالية أمس  19-وفيات بسبب كوفيد 5
 
   

  قام الحاكم أندرو م. كومو اليوم بإطالع سكان نيويورك عىل برنامج التطعيم بالوالية. 

  

ي معركتنا ضد كوفيد وتمكنا من رفع جميع القيود تقريًبا والعودة إىل طبيعتها،  وقال الحاكم كومو: 
"عىل الرغم من أننا وصلنا حتى اآلن ف 

ي جميع أنحاء مجتمعاتهم ولكننا جميًعا بحاجة إىل العمل   فإن عملنا لم ينته بعد. 
لقد عمل سكان نيويورك بجد الحتواء انتشار كوفيد ف 

نحن بحاجة إىل تلقيح كل فرد من سكان نيويورك، لذلك إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فاستفد من   مًعا للوصول إىل خط النهاية. 
ي الوالية واحص

  ل عىل التطعيم". برامج الحوافز المستمرة ف 

  
  فيما يىلي ملخص بيانات اليوم: 

  

 119,272  -  نتائج االختبار المبلغ عنها   ·
 418 -  مجموع اإلصابات   ·
 % 0.35 -  نسبة اإلصابات   ·
 % 0.39 -  متوسط النسبة المئوية لسبعة أيام لإلصابات   ·
ي المستشف     ·

 
 ( 48-) 580  - مكوث المريض ف

ي الدخولعدد ا    ·
 58 - لمرض  حديث 

ي وحدة العناية المركزة   ·
 
 ( 9-) 149 - المرض  ف

ي وحدة العناية المركزة مع أنابيب اإلنعاش   ·
 
 (4-) 86 -  المرض  ف

 (99)+ 183,983 -  إجماىلي خروج الحاالت   ·
 5 - الوفيات   ·
 42,896 - إجماىلي الوفيات   ·
 20,372,195  - مجموع جرعات اللقاح المعطاة   ·



 

 

ين ساعة الماضية   · ي تم تناولها خالل األربــع وعشر
 جرعة 76,160 -  إجماىلي جرعات اللقاح الث 

ي تم تناولها خالل األيام السبعة الماضية   ·
 جرعة  551,410 -  إجماىلي جرعات اللقاح الث 

 % 67.9  -  عاًما فأكب  ممن لديهم جرعة لقاح واحدة عىل األقل 18نسبة سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم     ·
  % 61.1 -  عاًما فأكب  ممن أكملوا اللقاح بالكامل 18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم    ·

  % 70.4  -عاًما وأكبر ممن حصلوا عىل األقل عىل جرعة واحدة   18نسبة سكان نيويورك بعمر    ·

  % 62.3  - عاًما فأكب  ممن حصلوا عىل جرعات اللقاح كاملة  18النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم     

 % 56.2  -النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين حصلوا عىل جرعة لقاح واحدة عىل األقل     ·
  % 50.1 -  النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاحات   ·

  % 58.3 -  النسبة المئوية لجميع سكان نيويورك الذين تلقوا جرعة لقاح واحدة عىل األقل   

  % 51.0  -  بة كافة سكان نيويورك الذين أكملوا سلسلة اللقاحنس   ·

  

ي تم اإلبالغ عنها خالل األيام الثالثة الماضية لكل منطقة لمدة 
أيام هو كما   7متوسط النسبة المئوية لنتائج اإلصابات التى

 :   يىلي

  

  المنطقة 
يونيو   14اإلثني   

2021  

يونيو   15الثالثاء 
2021  

يونيو   16األربعاء 
2021  

Capital 
Region  

0.33  % 0.31  % 0.34  % 

Central New 
York  

0.59  % 0.59  % 0.60  % 

Finger Lakes  0.59  % 0.58  % 0.57  % 

Long Island  0.41  % 0.43  % 0.43  % 

Mid-Hudson  0.38  % 0.36  % 0.35  % 

Mohawk 
Valley  

0.41  % 0.43  % 0.46  % 

New York 
City  

0.38  % 0.38  % 0.36  % 

North Country  0.56  % 0.53  % 0.57  % 

Southern Tier  0.41  % 0.41  % 0.43  % 

Western New 
York  

0.35  % 0.35  % 0.35  % 

عىل مستوى  
  الوالية 

0.40  % 0.40  % 0.39  % 

  

  
ي تم اإلبالغ عنها خالل األيام الثالثة الماضية لكل منطقة من مناطق مدينة  

متوسط النسبة المئوية لنتائج اإلصابات التى
:  7نيويورك اإلدارية لمدة    أيام هو كما يىلي

  

ي مدينة  
 
الحي ف

  نيويورك

يونيو   14اإلثني   
2021  

يونيو   15الثالثاء 
2021  

يونيو   16األربعاء 
2021  

Bronx  0.52  % 0.51  % 0.45  % 

Kings  0.36  % 0.36  % 0.33  % 

New York  0.30  % 0.29  % 0.31  % 

Queens  0.34  % 0.34  % 0.34  % 



 

 

Richmond  0.50  % 0.52  % 0.49  % 

  

  
ي البارحة  

ي والية نيويورك ليصبح المجموع  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 418توف 
( ف 

2,093,366 .  : ي كما يىلي
 التوزي    ع الجغراف 

  

  اإلصابات الجديدة   مجموع اإلصابات  المقاطعة 

Albany  24,703   3  

Allegany  3,557   1  

Broome  18,626   1  

Cattaraugus  5,722   2  

Cayuga  6,338   1  

Chautauqua  8,956   4  

Chemung  7,769   5  

Chenango  3,503   2  

Clinton  4,836   0  

Columbia  4,065   1  

Cortland  3,926   0  

Delaware  2,385   2  

Dutchess  29,475   0  

Erie  89,595   12  

Essex  1,593   0  

Franklin  2,563   0  

Fulton  4,423   1  

Genesee  5,436   1  

Greene  3,403   0  

Hamilton  313  0  

Herkimer  5,190   1  

Jefferson  6,149   10  

Lewis  2,808   0  

Livingston  4,523   2  

Madison  4,564   2  

Monroe  69,012   21  

Montgomery  4,254   0  

Nassau  183,697   24  

Niagara  20,041   2  

NYC  937,721   206  

Oneida  22,632   5  

Onondaga  38,954   13  

Ontario  7,406   0  



 

 

Orange  48,326   10  

Orleans  3,120   0  

Oswego  7,624   0  

Otsego  3,463   1  

Putnam  10,616   6  

Rensselaer  11,229   0  

Rockland  46,952   4  

Saratoga  15,376   9  

Schenectady  13,207   3  

Schoharie  1,692   0  

Schuyler  1,080   0  

Seneca  2,011   0  

St. Lawrence  6,642   1  

Steuben  6,955   2  

Suffolk  201,112   42  

Sullivan  6,674   0  

Tioga  3,830   0  

Tompkins  4,349   3  

Ulster  13,912   1  

Warren  3,659   1  

Washington  3,162   0  

Wayne  5,783   0  

Westchester  129,692   12  

Wyoming  3,583   1  

Yates  1,179   0  

  

  
ي البارحة  

ي والية نيويورك ليصبح المجموع  COVID-19من سكان نيويورك بسبب مرض ) 5توف 
التوزي    ع   . 42,896( ف 

، حسب مقاطعة السكن:  ي كما يىلي
  الجغراف 

  

  الوفيات حسب مقاطعة السكن

  الوفيات الجديدة   المقاطعة 

Manhattan  1  

Orange  1  

Queens  1  

Richmond  1  

St. Lawrence  1  

  

  



 

 

ي اللقاح بدون موعد مسبق  
ي نيويورك المؤهلي   لتلقى

ي والية نيويورك مفتوحة اآلن لمواطت 
جميع مواقع التطعيم الجماعي ف 

 .
ً
 ُيخدم أوال

ً
ي أوال

ي تديرها   عىل أساس من يأتى
ي أحد مواقع التطعيم الجماعي التى

وأما األشخاص الذين يرغبون بتحديد موعد ف 
كما أن بمقدور الناس   .VAX-4-NYS-833-1أو باالتصال عىل  تطبيق هل أنا مؤهل الوالية، فيمكنهم القيام بذلك عىل

ا االتصال بإدارة الصحة المحلية أو الصيدلية أو الطبيب أو المستشق  لتحديد مواعيد عند توفر اللقاحات أو 
ً
زيارة  أيض

 vaccines.gov .للعثور عىل معلومات حول مواعيد اللقاحات بالقرب منهم  

  

التوزي    ع   سلسلة اللقاحات الخاصة بهم.  50,608من سكان نيويورك جرعة اللقاح األوىل، وأكمل  30,139باألمس، تلقى  
ي لسكان نيويورك الذين تم تطعي

: الجغراف    مهم حسب المنطقة هو كما يىلي

  

  

األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح عىل  
  األشخاص الذين تلقوا سلسلة اللقاح بالكامل   األقل

  المنطقة 

 المجموع 
اكمي     الب 

  ساعة 24ارتفع خالل الـ 
  الماضية

 المجموع 
اكمي     الب 

  ساعة 24ارتفع خالل الـ 
  الماضية

Capital Region  656,555   1,203   598,588   2,235   

Central New 
York  

520,729   773  476,605   2,304   

Finger Lakes  665,559   1,496   610,982   3,215   

Long Island  1,471,942   4,060   1,305,058   7,403   

Mid-Hudson  1,194,825   3,139   1,058,334   4,875   

Mohawk Valley  256,626   471  234,736   1,054   

New York City  5,170,181   15,906   4,541,201   23,200   

North Country  234,420   432  215,555   1,119   

Southern Tier  340,278   643  311,621   1,164   

Western New 
York  

719,580   2,016   639,641   4,039   

   50,608   9,992,321   30,139   11,230,695  عىل مستوى الوالية

  
تتطلب وزارة   . 19-لتقديم تحديثات لسكان نيويورك حول لقاح مرض كوفيد 19-لوحة عمل تتبع لقاح مرض كوفيد تتوفر 

ساعة؛ يتم   24خالل  19-الصحة بوالية نيويورك من منشآت التطعيم اإلبالغ عن جميع بيانات إعطاء لقاح مرض كوفيد
ي الوالية. تحديث بيانات إعطاء اللقاح الموجودة عىل لوحة العمل يومًيا لتعكس أحدث مقاييس جهود التطعيم 
تختلف   ف 

ي والية نيويورك وسجل التحصي   عىل  
البيانات الُمبلغ عنها من وزارة الصحة بوالية نيويورك من نظام معلومات التحصي   ف 

ي تشمل الجرعات الُمدارة فيدرالًيا واالختالفات  
ا عن البيانات الُمبلغ عنها فيدرالًيا، والتى

ً
ا طفيف

ً
مستوى المدينة اختالف

ي اإلصدار أعاله.  رى. الطفيفة األخ
  تم تضمي   كال الرقمي   ف 

  
###  
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